
 
 

Referat fra Skolebestyrelsesmøde  

 

Onsdag d. 3.3.2021 

Tilstede: Tina, Brian, Martin, Johnnie, Ken, Jens, Sidsel, Meline, Julie 
 
Afbud: Kristina 

 
Emne Referat 
Arbejde videre med 

fokusområder 
 

Punkter fra årshjulet. 
 

  

Opsamling skole-
hjem samtaler 

Evaluering 

Der kommer snart et online spørgeskema, som kan 
sendes ud inden næste møde. 

Corona 
 

Dejligt at 0.-4. er tilbage med skoledag til kl. 13.15. 
Vi har prioriteret dansk, matematik og engelsk. 

 
Eleverne er gode til at overholde retningslinjer. Ele-
verne er for det meste trætte af hjemmeundervisnin-
gen. Der er mulighed for at lave trivselsgrupper, hvor 
fire elever mødes med en lærer og fx går en tur sam-

men. 
 
Vi går over til test to gange om ugen, med brug af 
mindre vatpind.  

 
Der er pt intet nyt omkring test af eleverne i skoleti-
den. Vi ved endnu ikke, hvordan det kan komme til at 
foregå. 

 
Budgetopfølgning 

 

Der kommer forhåbentligt et overblik til næste gang. 

Der ser ud til at være god balance. 
 
Prioriteringspunkter vil være IT. BR taler med  
Thorsten om hvordan fremtiden kan se ud med hard-

ware til fx 3d printer og VR.  
 
Fagudvalg skal undersøge mulige bøger i dansk og 
engelsk. 
 

 
  

 



 
Emne Referat 

Fribus 

 

Jens orienterede om et høringssvar. Der bliver ned-

lagt 4 busruter og oprettet et fribus tilbud, hvor 
transport er gratis. Der vil dog kun restere 1 rute. Der 
er 3 forslag i høring. 
 

Info fra ledelse 
 

Flakkebjerg fandt ikke en ny leder.  Pga., fagfordeling 
skal Tina være konstitueret frem til august. Tina vil 

opdele dagene, så hun fortrinsvist er på Flakkebjerg 
om formiddagen og Dalmose om eftermiddagen. 
 

Elevrådet 
 

Meline har været til møde vedr. Ungdommens idræts-
mødested i Dalmose, hvor unge kan være aktive 
sammen. Julie og Meline vil gerne ud og tale sammen 

med klasserne online og få en masse ideer om, hvad 
der er af ønsker.  
 

Info fra medarbej-
dere 
 

Personalet ses til info om tirsdagen, men savner hin-
anden.  
 

Gode histo-
rier/kommunikation 
 

Vi laver plakat, der handler om onlineundervisning + 
1 fysisk på skolen. 
 
Liv omkring de fuglekasser, der blev sat op sidste år,  

Naturfagslokaler, Fastelavn 
 

Punkter til kom-
mende møde: 
 

 

Evt. 
 

Jens orienterede om at byrådet har besluttet, at der 
kommer nye boliger langs Blomstervænget. 

 
TR, ledelse og AMR er gået i gang med at arbejde 
med overenskomsten A20. Det er en spændende pro-
ces. 

Godkendelse af re-
ferat 

 

 
Godkendt 

 


